
Α. Ο Σπύρος πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του για να αγοράσει δύο δώρα για τα αδέλφια του. 
Το ένα κοστίζει 8€ και το άλλο 11€. Μαζί του έχει 20€. Βοηθήστε τον, συμπληρώνοντας τους επόμενους 
πίνακες, να εξακριβώσει αν έχει την δυνατότητα να αγοράσει τα δώρα.                         (1 μονάδα)

Δεδομένα Επεξεργασία Πληροφορίες
Και τα δύο δώρα κοστίζουν :

Δεδομένα Επεξεργασία Πληροφορίες
Θα μπορέσει να αγοράσει τα 
δώρα;   Ναι        Οχι

B. Τι είδους υπολογιστής χρειάζεται σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις; 
Βάλτε ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι (2 μονάδες)

Υπερυπολογιστής
(Supercomputer)

Μεγάλος
υπολογιστής

Προσωπικός
υπολογιστής

Στην ΝΑΣΑ για την πρόβλεψη του καιρού
Για να παίξουμε παιχνίδια στο σπίτι μας
Σε ένα ιατρικό ερευνητικό κέντρο
Για να ζωγραφίσουμε
Σε μια τράπεζα για την εξυπηρέτηση των πελατών της

Γ. Τι είδους μονάδα είναι κάθε μια από τις παρακάτω; Βάλτε ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι. (4 μονάδες)

Μονάδα Εισόδου (Input) Εξόδου (Output)
οθόνη (screen)

ποντίκι (mouse)

εκτυπωτής (printer)

μικρόφωνο (microphone)

πληκτρολόγιο (keyboard)

ηχεία (speakers)

σαρωτής (scanner)

χειριστήριο (joystick) 

Δ. Κυκλώστε το Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το Λ αν είναι Λάθος (3 μονάδες)

Ένας υπολογιστής μπορεί να κάνει εργασίες που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί Σ Λ

Όλα τα περιεχόμενα της μνήμης RAM χάνονται όταν "κοπεί" το ρεύμα Σ Λ

Οι πληροφορίες που μας δίνει ο υπολογιστής δεν  μπορούν να ξαναγίνουν δεδομένα Σ Λ

Σε ένα απλό CD μπορούμε να γράψουμε δεδομένα μόνο μια φορά Σ Λ

Οι προσωπικοί υπολογιστές ξεπερνούν σε δυνατότητες τους μεγάλους υπολογιστές Σ Λ

Μια δισκέτα χωράει περισσότερα δεδομένα από τη μνήμη φλας (flash memory) Σ Λ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : _____
ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : _____________
Ονοματεπώνυμο : ______________________________________________________   



Ε. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση (2,5 μονάδες)

Όλα τα εξαρτήματα του υπολογιστή που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται
α. ολοκληρωμένα εξαρτήματα β. προγράμματα
γ. υλικό δ. μονάδες

Ο υπολογιστής είναι καλύτερος από τον άνθρωπο στο ότι
α. μπορεί να σκέφτεται μόνος του β. μπορεί να επεξεργάζεται γρηγορότερα τα δεδομένα
γ. μπορεί να παίρνει αποφάσεις μόνος του δ. μπορεί να κάνει τα πάντα

Στη μνήμη RAM αποθηκεύονται
α. δεδομένα β. πληροφορίες γ. εντολές δ. όλα τα προηγούμενα

Η βασικότερη μονάδα αποθήκευσης του υπολογιστή είναι 
α. η δισκέτα β. ο σκληρός δίσκος γ. το DVD δ. το CD

Ποια από τις επόμενες αποθηκευτικές μονάδες δεν είναι εύκολο να την μεταφέρουμε από υπολογιστή σε 
υπολογιστή;
α. η δισκέτα β. το CD γ. τη μνήμη φλας δ. ο σκληρός δίσκος

Ζ. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις, συμπληρώστε τα κενά των προτάσεων. (5 μονάδες)

Ακίδων, πληροφορία, σαρωτής (scanner), αποθήκευση, οθόνη, δεδομένα,, ψεκασμού μελάνης, μετάδοση,
επεξεργασία (2), λέιζερ, κεντρική μονάδα, εκτυπωτής, ηχεία, εικόνα

1. Η πληροφορική εξετάζει με ποια μέσα και ποιες διαδικασίες μπορούμε να συλλέξουμε …………………………….,
να τα ……….…………………., να τα …………………………………., και να ………………………………. τις πληροφορίες που 
παράγει ο υπολογιστής. 

2. Ο υπολογιστής ……………………….……… δεδομένα και μας δίνει ……………………………

3. Οι καλύτεροι εκτυπωτές είναι οι εκτυπωτές …………………………………., οι χειρότεροι είναι οι εκτυπωτές 
…………………………………. και οι περισσότεροι άνθρωποι στα σπίτια τους χρησιμοποιούν εκτυπωτές 
………………………………… ………………………………….

4. Ο καθηγητής των καλλιτεχνικών, σου ζήτησε να ζωγραφίσεις στον υπολογιστή κάτι για το περιβάλλον.
Ποια συσκευή θα χρησιμοποιούσες για να την τυπώσεις σε χαρτί;
Απάντηση : …………………………………………………

5. Βρήκες σε κάποιο περιοδικό μια φωτογραφία του αγαπημένου σου τραγουδιστή. Ποια μονάδα του 
υπολογιστή θα χρησιμοποιούσες για να την εισάγεις στον υπολογιστή σου;
Απάντηση : …………………………………………………

Η. Συμπληρώστε τις ονομασίες των μονάδων που δείχνουν τα βέλη (2,5 μονάδες)





Α. Ο Σπύρος πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του για να αγοράσει δύο δώρα για τα αδέλφια του. Το ένα κοστίζει 8€ και το άλλο 11€. Μαζί του έχει 20€. Βοηθήστε τον, συμπληρώνοντας τους επόμενους πίνακες, να εξακριβώσει αν έχει την δυνατότητα να αγοράσει τα δώρα.                          (1 μονάδα)

		Δεδομένα

		Επεξεργασία

		Πληροφορίες



		

		

		Και τα δύο δώρα κοστίζουν :







		Δεδομένα

		Επεξεργασία

		Πληροφορίες



		

		

		Θα μπορέσει να αγοράσει τα δώρα;  ( Ναι       ( Οχι





B. Τι είδους υπολογιστής χρειάζεται σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις; 
Βάλτε ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι (2 μονάδες)

		

		Υπερυπολογιστής
(Supercomputer)

		Μεγάλος υπολογιστής

		Προσωπικός υπολογιστής



		Στην ΝΑΣΑ για την πρόβλεψη του καιρού

		

		

		



		Για να παίξουμε παιχνίδια στο σπίτι μας

		

		

		



		Σε ένα ιατρικό ερευνητικό κέντρο

		

		

		



		Για να ζωγραφίσουμε

		

		

		



		Σε μια τράπεζα για την εξυπηρέτηση των πελατών της

		

		

		





Γ. Τι είδους μονάδα είναι κάθε μια από τις παρακάτω; Βάλτε ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι. (4 μονάδες)

		Μονάδα

		Εισόδου (Input)

		Εξόδου (Output)



		οθόνη (screen)

		

		





		ποντίκι (mouse)

		

		



		εκτυπωτής (printer)

		

		



		μικρόφωνο (microphone)

		

		



		πληκτρολόγιο (keyboard)

		

		



		ηχεία (speakers)

		

		



		σαρωτής (scanner)

		

		



		χειριστήριο (joystick) 

		

		





Δ. Κυκλώστε το Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το Λ αν είναι Λάθος (3 μονάδες)


Ένας υπολογιστής μπορεί να κάνει εργασίες που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί
Σ
Λ



Όλα τα περιεχόμενα της μνήμης RAM χάνονται όταν "κοπεί" το ρεύμα
Σ
Λ



Οι πληροφορίες που μας δίνει ο υπολογιστής δεν  μπορούν να ξαναγίνουν δεδομένα
Σ
Λ



Σε ένα απλό CD μπορούμε να γράψουμε δεδομένα μόνο μια φορά
Σ
Λ



Οι προσωπικοί υπολογιστές ξεπερνούν σε δυνατότητες τους μεγάλους υπολογιστές
Σ
Λ



Μια δισκέτα χωράει περισσότερα δεδομένα από τη μνήμη φλας (flash memory)
Σ
Λ

Ε. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση (2,5 μονάδες)

Όλα τα εξαρτήματα του υπολογιστή που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται


α. ολοκληρωμένα εξαρτήματα


β. προγράμματα


γ. υλικό




δ. μονάδες

Ο υπολογιστής είναι καλύτερος από τον άνθρωπο στο ότι


α. μπορεί να σκέφτεται μόνος του

β. μπορεί να επεξεργάζεται γρηγορότερα τα δεδομένα


γ. μπορεί να παίρνει αποφάσεις μόνος του
δ. μπορεί να κάνει τα πάντα

Στη μνήμη RAM αποθηκεύονται


α. δεδομένα

β. πληροφορίες

γ. εντολές 

δ. όλα τα προηγούμενα


Η βασικότερη μονάδα αποθήκευσης του υπολογιστή είναι 



α. η δισκέτα

β. ο σκληρός δίσκος
γ. το DVD

δ. το CD

Ποια από τις επόμενες αποθηκευτικές μονάδες δεν είναι εύκολο να την μεταφέρουμε από υπολογιστή σε υπολογιστή;


α. η δισκέτα

β. το CD

γ. τη μνήμη φλας
δ. ο σκληρός δίσκος


Ζ. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις, συμπληρώστε τα κενά των προτάσεων. (5 μονάδες)

Ακίδων, πληροφορία, σαρωτής (scanner), αποθήκευση, οθόνη, δεδομένα,, ψεκασμού μελάνης, μετάδοση, επεξεργασία (2), λέιζερ, κεντρική μονάδα, εκτυπωτής, ηχεία, εικόνα

1.
Η πληροφορική εξετάζει με ποια μέσα και ποιες διαδικασίες μπορούμε να συλλέξουμε ……………………………., να τα ……….…………………., να τα …………………………………., και να ………………………………. τις πληροφορίες που παράγει ο υπολογιστής. 

2. 
Ο υπολογιστής ……………………….……… δεδομένα  και μας δίνει ……………………………

3. 
Οι καλύτεροι εκτυπωτές είναι οι εκτυπωτές …………………………………., οι χειρότεροι είναι οι εκτυπωτές …………………………………. και οι περισσότεροι άνθρωποι στα σπίτια τους χρησιμοποιούν εκτυπωτές ………………………………… ………………………………….

4.
Ο καθηγητής των καλλιτεχνικών, σου ζήτησε να ζωγραφίσεις στον υπολογιστή κάτι για το περιβάλλον. Ποια συσκευή θα χρησιμοποιούσες για να την τυπώσεις σε χαρτί;
Απάντηση : …………………………………………………

5. 
Βρήκες σε κάποιο περιοδικό μια φωτογραφία του αγαπημένου σου τραγουδιστή. Ποια μονάδα του υπολογιστή θα χρησιμοποιούσες για να την εισάγεις στον υπολογιστή σου;
Απάντηση : …………………………………………………


Η. Συμπληρώστε τις ονομασίες των μονάδων που δείχνουν τα βέλη (2,5 μονάδες)



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ


Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ							ΤΜΗΜΑ : _____


ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ			                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : _____________


Ονοματεπώνυμο : ______________________________________________________   








 









































